Täby den 13 december 2018

PRESSMEDDELANDE

Kallelse till extra bolagsstämma i Stockwik
Förvaltning AB (publ)
Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till extra
bolagsstämma måndagen den 14 januari 2019 kl. 10:00 i Advokatfirman Cederquists lokaler
på Hovslagargatan 3 i Stockholm.
RÄTT ATT DELTA VID EXTRA BOLAGSSTÄMMAN
Rätt att delta vid extra bolagsstämman har aktieägare som är införd i den av Euroclear
Sweden AB, org. nr 556112-8074, förda aktieboken per tisdagen den 8 januari 2019 och som
anmält sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 8 januari 2019. Anmälan ska göras per
brev till Stockwik Förvaltning AB (publ), Att: ”Bolagsstämma”, Södra Catalinagränd 5A, 183 68
Täby eller per e-post till info@stockwik.se. Anmälan ska innehålla uppgift om aktieägarens
namn/firma, person-/organisationsnummer, telefonnummer och adress.
Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för
extra bolagsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av
personuppgifter.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för
att äga rätt att delta vid extra bolagsstämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn.
Sådan registrering, som kan vara tillfällig, ska vara verkställd hos Euroclear Sweden tisdagen
den 8 januari 2019, vilket innebär att aktieägare bör underrätta förvaltaren om sin önskan i
god tid före detta datum.
Aktieägare, som inte personligen kan närvara vid extra bolagsstämman, får utse ett eller
flera ombud. Aktieägare ska i så fall utfärda en skriftlig, daterad och av aktieägaren
undertecknad fullmakt för varje ombud. Om fler än ett ombud utses ska respektive fullmakt
även innehålla uppgift om vilken andel av aktierna ombudet företräder. Fullmakt i original
ska medtas till extra bolagsstämman. Den som företräder juridisk person ska även medta
kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar att de på
egen hand får företräda den juridiska personen.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.
Stämmans öppnande.
2.
Val av ordförande vid stämman.

www.stockwik.se

info@stockwik.se
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Upprättande och godkännande av röstlängd.
Val av en eller två justeringsmän.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Godkännande av dagordning.
Beslut om:
a) godkännande av förvärv av Galdax Holding AB,
b) riktad emission av konvertibler att utges som en del av köpeskillingen i förvärvet
av Galdax Holding AB, och
c) riktad nyemission av aktier att utges som en del av köpeskillingen i förvärvet av
Galdax Holding AB.
Beslut om antal styrelseledamöter, val av ny styrelseledamot och fastställande av
arvode.
Beslut med anledning av sammanläggning av aktier (1:500), innefattande beslut om:
a) ändring av bolagsordningen,
b) sammanläggning av aktier (1:500), och
c) bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
Beslut om riktad nyemission av aktier till säljarna av Galdax Holding AB.
Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 7(a) - Beslut om godkännande av förvärv av Galdax Holding AB
Galdax Holding AB inklusive dotterbolagen Galdax AB och Stans Gummiverkstad i Uddevalla
AB (”Galdax”) är en rikstäckande däckproducent och däckgrossist som fokuserar på att
tillgodose marknaden med den mest kostnadseffektiva lösningen när det gäller
regummerade och nya däck. I Galdax anläggning i Vara tillverkas egna regummerade däck
enligt Bandag-processen. Galdax ägs via bolag av Oskar Lindström, Claes Amnäs och Henrik
Lund (”Säljarna”).
Som tidigare offentliggjorts träffade Stockwik den 11 december 2018 avtal med Säljarna om
förvärv av samtliga aktier i Galdax. Köpeskillingen består av en kontantbetalning, en riktad
emission konvertibler och en riktad nyemission av aktier i Stockwik samt att Stockwik även
ska lösa räntebärande reverser gentemot tidigare säljare av Galdax samt räntebärande skuld
gentemot bank. Enligt aktieöverlåtelseavtalet uppgår kontantbetalningen till 18,4 Mkr, de
emitterade konvertiblernas lånebelopp till 5,8 Mkr (se punkt 7(b)) och de nyemitterade
aktiernas teckningslikvid till 9,4 Mkr (se punkt 7(c)). Vidare kommer reverserna gentemot
tidigare säljare av Galdax att uppgå till 7,8 Mkr och räntebärande skuld gentemot bank att
uppgå till 14,4 Mkr per tillträdesdagen.
De nyemitterade aktierna som utgör en del av köpeskillingen representerar 10,5 procent av
aktiekapitalet i Stockwik och tillsammans med konvertiblerna som utgör del av köpeskillingen
representerar dessa 12,8 procent av antalet aktier och röster i Stockwik (givet att samtliga
konvertibler konverteras till aktier i Stockwik) per dagen då denna kallelse offentliggörs.
Konvertiblerna ska kunna konverteras till aktier 36 månader efter förvärvet av Galdax har
slutförts.
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Förvärvet är, enligt avtalet, villkorat av att bolagsstämman i Stockwik godkänner förvärvet
och fattar beslut om emission av konvertibler enligt punkt 7(b) och nyemission av aktier
enligt punkt 7(c).
Styrelsen anser att tidpunkten för det föreslagna förvärvet är gynnsam och i enlighet med
Stockwiks affärsidé att ge Stockwiks aktieägare en möjlighet att vara delägare i en portfölj av
välskötta, lönsamma, mindre, svenska bolag. Det förvärvade bolaget kompletterar och
stärker befintlig portfölj. Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut att
förvärva Galdax på de villkor som beskrivits ovan.
Punkt 7(b) - Beslut om riktad emission av konvertibler att utges som en del av köpeskillingen
i förvärvet av Galdax Holding AB
Styrelsen föreslår en riktad emission av konvertibler av serie 2019/2022:1
(”Vederlagskonvertiblerna”) att användas som en del av köpeskillingen för förvärvet av
Galdax enligt punkt 7(a) på dagordningen. Genom emissionen kommer Stockwik att uppta
konvertibellån om nominellt högst 5 763 693 kronor som medför rätt till konvertering till nya
aktier i bolaget.
Villkoren för emissionen av Vederlagskonvertiblerna är i huvudsak följande och i enlighet
med de fullständiga villkoren för Vederlagskonvertiblerna som kommer att hållas tillgängliga
på bolagets hemsida senast den 24 december 2018.
1. Konvertibellånet representeras av Vederlagskonvertiblerna som ska ha ett
nominellt belopp om 0,11 kronor vardera och löpa med en årlig fast ränta om 4
procent.
2. Teckningskursen ska uppgå till 0,11 kronor per Vederlagskonvertibel (nominellt
belopp). Grunden för bestämmande av teckningskursen och det värde som de
förvärvade aktierna i Galdax kommer att tas upp till i Stockwiks balansräkning
kommer att framgå av styrelsens redogörelse enligt 15 kap. 9 § aktiebolagslagen,
som kommer att offentliggöras av bolaget senast den 24 december 2018. Det
slutliga värde till vilket apportegendomen kommer att tas upp till i Stockwiks
balansräkning, samt teckningskursen, kan dock, på grund av tillämpliga
redovisningsregler, komma att avvika från detta värde, eftersom den s.k.
transaktionstidpunkten är tidigast den 14 januari 2019.
3. Rätt att teckna Vederlagskonvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma Säljarna av Galdax enligt nedan och högst enligt nedan
angiven fördelning:
- Oskar Lindströms bolag Velocita AB, org. nr 556599-4752, äger rätt att
teckna Vederlagskonvertibler för högst 3 965 231 kronor,
- Claes Amnäs bolag Amnäs Holding AB, org. nr 559038-5000, äger rätt att
teckna Vederlagskonvertibler för högst 1 615 385 kronor, och
- Henrik Lunds bolag Väjern Affärer AB, org. nr 556882-4493, äger rätt att
teckna Vederlagskonvertibler för högst 183 077 kronor.
4. Teckning av Vederlagskonvertiblerna ska ske på teckningslista senast den 31
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mars 2019.
Överteckning kan inte ske.
Säljarna ska som betalning (apportegendom) för Vederlagskonvertiblerna (samt
övrigt vederlag som redogjorts för enligt punkt 7(a)) tillskjuta samtliga aktier i
Galdax vid tecknandet dock senast den 31 mars 2019.
Vid full teckning och full konvertering av Vederlagskonvertiblerna kan bolagets
aktiekapital komma att öka med högst 52 397,21 kronor.
Innehavare av Vederlagskonvertiblerna ska ha rätt att efter 36 månader begära
konvertering till nya aktier i Stockwik. Vid konvertering erhålles en (1) ny aktie
för varje mot konverteringskursen svarande belopp som en och samma
Innehavare samtidigt önskar konvertera. Omräkning av konverteringskursen kan
i vissa fall komma att ske i enlighet med de fullständiga villkoren för
Vederlagskonvertiblerna och kommer att ske med anledning av den
sammanläggning av aktier 1:500 som styrelsen föreslår att bolagsstämman
beslutar om i enlighet med punkt 9(a)-(c).
Aktie som tillkommit genom konvertering medför rätt till vinstutdelning första
gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
de nya aktierna införts i den av Euroclear förda aktieboken.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att, som beskrivits ovan i punkt 7(a),
Vederlagskonvertiblerna emitteras som en del av köpeskillingen i förvärvet av Galdax.
Stämmans beslut om emission av Vederlagskonvertibler mot tillskjutande av apportegendom
är villkorat av att stämman beslutat att godkänna förvärvet enligt dagordningens punkt 7(a)
och beslut om emission av Vederlagsaktierna (se definition nedan) i punkt 7(c).
Punkt 7(c) - Beslut om riktad nyemission av aktier att utges som en del av köpeskillingen i
förvärvet av Galdax Holding AB
Styrelsen föreslår en riktad nyemission av aktier att utges som en del av köpeskillingen i
förvärvet av Galdax (”Vederlagsaktierna”). Genom nyemissionen kommer aktiekapitalet att
ökas med högst 209 832,49 kronor genom nyemission av högst 209 832 488 aktier.
Villkoren för emissionen av Vederlagsaktierna är följande:
1. Teckningskurs per nyemitterad Vederlagsaktie uppgår till 0,045 kr. Grunden för
bestämmande av teckningskursen och det värde som de förvärvade aktierna i Galdax
kommer att tas upp till i Stockwiks balansräkning kommer att framgå av styrelsens
redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen, som kommer att offentliggöras av
bolaget senast den 24 december 2018. Det slutliga värde till vilket
apportegendomen kommer att tas upp till i Stockwiks balansräkning, samt
teckningskursen, kan dock, på grund av tillämpliga redovisningsregler, komma att
avvika från detta värde, eftersom den s.k. transaktionstidpunkten är tidigast den 14
januari 2019.
2. Rätt att teckna Vederlagsaktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, endast tillkomma Säljarna av Galdax enligt nedan och högst enligt
nedan angiven fördelning:
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Oskar Lindströms bolag Velocita AB, org. nr 556599-4752, äger rätt att
teckna högst 169 866 665 Vederlagsaktier,
- Claes Amnäs bolag Amnäs Holding AB, org. nr 559038-5000, äger rätt att
teckna högst 35 897 445 Vederlagsaktier, och
- Henrik Lunds bolag Väjern Affärer AB, org. nr 556882-4493, äger rätt att
teckna högst 4 068 378 Vederlagsaktier.
Teckning av Vederlagsaktie ska ske på teckningslista och ska ske senast den 31 mars
2019.
Överteckning kan inte ske.
Säljarna ska som betalning (apportegendom) för Vederlagsaktierna (samt övrigt
vederlag som redogjorts för enligt punkt 7(a)) tillskjuta samtliga aktier i Galdax till
Stockwik vid tecknandet, dock senast den 31 mars 2019.
Vederlagsaktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna
införts i den av Euroclear förda aktieboken.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att, som beskrivits ovan i punkt 7(a),
Vederlagsaktierna nyemitteras som en del av köpeskillingen i förvärvet av Galdax. Stämmans
beslut om nyemission av Vederlagsaktier mot tillskjutande av apportegendom är villkorat av
att stämman beslutat att godkänna förvärvet enligt dagordningens punkt 7(a) och beslut om
emission av Vederlagskonvertiblerna i punkt 7(b).
Punkt 8 - Beslut om antal styrelseledamöter, val av ny styrelseledamot och fastställande av
arvode
Förutsatt att stämman beslutar i enlighet med beslutsförslagen i punkt 7 har bolagets tre (3)
största aktieägare som representerar 29,18 procent av aktierna och rösterna i bolaget
föreslagit att antalet styrelseledamöter ska utökas från tre (3) till fyra (4) stycken och att
Oskar Lindström väljs till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Beslutar stämman i enlighet med förslaget får styrelsen följande sammansättning: Rune
Rinnan (ordförande), Olof Nordberg, Mathias Wiesel och Oskar Lindström.
Arvode med 125 000 kronor föreslås utgå till Oskar Lindström för perioden till och med
utgången av nästa årsstämma.
Information om Oskar Lindström, föreslagen styrelseledamot:
Oskar Lindström, född 1972
Utbildning: Civilekonom.
Uppdrag i koncernen och andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Galdax Holding AB,
Galdax AB och Stans Gummiverkstad i Uddevalla AB vilka kommer att bibehållas efter
förvärvet. Styrelseledamot i Upplands Motor Holding AB.
Innehav av aktier och andra finansiella instrument i Stockwik (inklusive närståendes
innehav): Inget idag, men kommer att teckna konvertibler till ett belopp om 3 965 231
kronor (som efter 36 månader kan utnyttjas för att teckna högst 36 047 554 aktier enligt
aktuell konverteringskurs) och 169 866 665 aktier i samband med Stockwiks förvärv av
Galdax enligt punkt 7 på dagordningen.
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Oberoende: Inte oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i
förhållande till bolagets större ägare.
Punkt 9 - Beslut med anledning av sammanläggning av aktier (1:500), innefattande beslut
om: (a) ändring av bolagsordningen, (b) sammanläggning av aktier (1:500) och (c)
bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en sammanläggning av aktier. Syftet
med sammanläggningen är att uppnå ett ändamålsenligt antal aktier i bolaget. I anledning av
förslaget om sammanläggning, föreslår styrelsen även en ändring av bolagets bolagsordning
avseende gränserna för antalet aktier samt ett bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission av aktier. Syftet med bemyndigandet är att ersätta garanten för de aktier som
garanten tillhandhåller i sammanläggningen i syfte att hos envar aktieägare uppnå ett antal
aktier som är jämt delbart med 500. Baserat på förhållanden i anslutning till
offentliggörandet av denna kallelse, beräknas garanten komma att tillhandahålla högst cirka
6 000 000 aktier.
Styrelsens förslag till beslut under punkterna (a)-(c) nedan ska antas som ett beslut och är
villkorade av att samtliga antas av stämman. Beslut enligt punkterna (a)-(c) kan komma att
registreras tillsammans eller helt eller delvis separat.
Punkt 9(a) - Beslut om ändring av bolagsordningen
För att möjliggöra sammanläggning enligt punkt 9(b) nedan, föreslår styrelsen att stämman
beslutar om att ändra gränserna för antalet aktier i bolagsordningen enligt följande:
Nuvarande lydelse §5

Föreslagen lydelse §5

§ 5 ANTAL AKTIER
Antalet aktier skall vara lägst åtta hundra
femtio miljoner (850.000.000) och högst tre
miljarder fyra hundra miljoner
(3.400.000.000).

§ 5 ANTAL AKTIER
Antalet aktier skall vara lägst en miljon
sjuhundra tusen (1.700.000) och högst sex
miljoner åttahundra tusen (6.800.000).

För giltigt beslut om den föreslagna ändringen av bolagsordningen enligt punkten 9(a) krävs
att förslaget biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de aktier som är företrädda vid extra bolagsstämman.
Punkt 9(b) - Beslut om sammanläggning av aktier
Styrelsen föreslår en sammanläggning av bolagets aktier 1:500, innebärande att 500 aktier
läggs samman till en (1) aktie.
Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen.
Avstämningsdagen får dock inte infalla tidigare än att besluten om riktad emission av
konvertibler och riktad nyemission av aktier att utges som en del av köpeskillingen i förvärvet
av Galdax Holding AB har registrerats av Bolagsverket.
En aktieägare som på avstämningsdagen inte innehar ett antal aktier som är jämnt delbart
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med 500 kommer av en garant (”Garanten”) att vederlagsfritt erhålla så många aktier (1-499
aktier) att aktieägarens innehav, efter tillägg av Garanten tillhandahållna aktier, blir jämnt
delbart med 500, s.k. avrundning uppåt. Styrelsen avser därefter, med stöd av det
bemyndigande som föreslås under punkt 9(c) nedan, att besluta om en riktad nyemission av
aktier till Garanten motsvarande det antal aktier som Garanten tillhandahållit för att
aktieägares innehav ska bli jämnt delbart med 500.
Punkt 9(c) - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier i bolaget
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att emittera
aktier till den garant som tillhandhåller aktier i sammanläggningen. Nyemission med stöd av
bemyndigandet får därför ske av högst så många aktier som garanten tillhandahåller till de
aktieägare som på avstämningsdagen för sammanläggningen inte innehar ett antal aktier
som är jämt delbart med 500. De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant eller med
kvittningsrätt. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig
teckningskurs.
För giltigt beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier enligt
punkten 9(c) krävs att förslaget biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagsstämman.
Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre
justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket,
inklusive att överföra medel till bolagets bundna egna kapital.
Punkt 10 - Beslut om riktad nyemission av aktier till säljarna av Galdax Holding AB
Styrelsen föreslår en riktad nyemission av aktier till säljarna av Galdax Holding AB
(”Tilläggsaktierna”).
Teckning i nyemissionen av Tilläggsaktierna ska ske efter att sammanläggningen av aktier
1:500 enligt punkt 9(a)-(c) på dagordningen registrerats av Bolagsverket och Euroclear
Sweden. Eftersom Säljarna då kommer att vara anställda i ett företag i Stockwik-koncernen
när de tecknar sig för Tilläggsaktierna fattas beslutet om nyemission med tillämpning av det
förhöjda majoritetskrav enligt 16 kap. aktiebolagslagen som gäller vissa riktade nyemissioner
av aktier till bl.a. anställda. Genom nyemissionen kommer aktiekapitalet att ökas med högst
100 000,01 kronor genom nyemission av högst 200 000 aktier (efter att sammanläggningen
1:500 är registrad av Bolagsverket och Euroclear Sweden).
Villkoren för emissionen av Tilläggsaktierna är följande:
1. Teckningskursen är 22,50 kronor per Tilläggsaktie (d.v.s. samma teckningskurs som i
nyemissionen av Vederlagsaktierna, men efter att sammanläggningen 1:500 är
registrad av Bolagsverket och Euroclear Sweden).
2. Säljarna ska ha rätt att teckna de nya Tilläggsaktierna i enlighet med följande
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fördelning:
- Oskar Lindströms bolag Velocita AB, org. nr 556599-4752, äger rätt att
teckna högst 130 000 Tilläggsaktier,
- Claes Amnäs bolag Amnäs Holding AB, org. nr 559038-5000, äger rätt att
teckna högst 62 000 Tilläggsaktier, och
- Henrik Lunds bolag Väjern Affärer AB, org. nr 556882-4493, äger rätt att
teckna högst 8 000 Tilläggsaktier.
Teckning av Tilläggsaktierna ska ske på teckningslista och ska ske under perioden 1
april-30 juni 2019.
Betalning (kontant eller med kvittningsrätt) ska ske i enlighet med Stockwiks
instruktioner och ska ske under perioden 1 april-30 juni 2019.
Överteckning kan inte ske.
Tilläggsaktierna ska berättiga till utdelning, i enlighet med bolagsordningens
bestämmelser om utdelning, från och med att de nya aktierna är införda i den av
Euroclear Sweden förda aktieboken.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, och grunden för att sätta
teckningskursen, är att styrelsen anser att nyemissionen av Tilläggsaktierna är en viktig
komponent för att skapa ytterligare aktierelaterade incitament för Säljarna av Galdax
Holding AB. Styrelsen anser att det kommer att vara till nytta för Stockwik och Stockwiks
aktieägare framöver, eftersom Galdax kommer att vara ett viktigt innehav för att Stockwik
ska kunna skapa långsiktig värdetillväxt för sina aktieägare.
För giltigt beslut om den föreslagna nyemissionen av Tilläggsaktierna till Säljarna enligt
punkten 10 krävs att förslaget biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagsstämman. Beslut enligt
punkten 10 är även villkorat av att stämman fattat beslut om punkterna 7(a)-(c) och att
punkterna 9(a)-(c) registrerats av Bolagsverket och Euroclear Sweden.
BEMYNDIGANDE
Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre
justeringar i besluten som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket
och Euroclear Sweden AB.
UTSPÄDNING
Den föreslagna riktade emissionen av Tilläggsaktierna, emissionen av
Vederlagskonvertiblerna och Vederlagsaktierna innebär vid full teckning och konvertering,
en utspädning om högst 16,8 procent av det totala antalet utestående aktier och röster.
Denna utspädning har beräknats som antal aktier och röster som maximalt kan emitteras
dividerat med det totala antalet aktier och röster efter samtliga emissioner. Vid fullt
utnyttjande av de teckningsoptioner som emitterades vid årsstämman den 27 april 2016 blir
utspädningen istället högst 16,4 procent. Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som
emitterades vid extra bolagsstämman den 17 januari 2017 blir utspädningen istället högst
16,0 procent.
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ÖVRIGT
Styrelsens förslag till konvertibelvillkor och bolagsordning, styrelsens redogörelser och
revisorns yttranden enligt kap. 13 §§ 6-8 och kap. 15 §§ 8-10 aktiebolagslagen och
fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos bolaget under tre (3) veckor före extra
bolagsstämman, d.v.s. senast från och med den 24 december 2018. Handlingarna kommer
även att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.stockwik.se under samma period.
Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad, översändas till de aktieägare som begär
det och som uppger sin postadress.
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden
som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
Vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen fanns det totalt 1 788 810 032 aktier med lika
många röster. Vid samma tidpunkt äger bolaget inga egna aktier.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy
som finns tillgänglig på Euroclears hemsida
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammorsvenska.pdf.
******
Täby den 13 december 2018
STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)
Styrelsen

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Stockwik Förvaltning AB (publ)
ska offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13
december 2018 kl. 15:00 (CET).
För ytterligare information kontakta:
David Andreasson, VD
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: 070-368 13 99
E-post: david.andreasson@stockwik.se
Om Stockwik
Stockwik önskar ge sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och
lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik ska vara en bra köpare av bolag och erbjuda en
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stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar
tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och
möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess
ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom
god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt
värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap med koden STWK.
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